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مرشد المعلّم

تقوية المواطنة العالمية 

مقّدمة 1 

نمط الحياة الذي يتجاوز حدود الوطن • 

المنتجات من كل مكان في العالم في حياتنا: نحن نأكل في وجبة • 

الفطور خبز من دقيق تم إنتاجه في أمريكا، و نلبس مالبس مصنوعة 

في الفلبين، و نستخدم أجهزة الكترونية مصنوعة في الصين، و نركب 

البصات التي تستخدم الجازولين الذي تم استيراده من الشرق األوسط. 

إن المنتجات التي نستخدمها يتم إنتاجها في كل أنحاء العالم. 

األخبار العالمية يتم بثها عىل الهواء مباشرة. إّن التطّور المتسارع لوسائل • 

اإلتصاالت قد أتاح الفرصة لنا لنعرف األخبار من حول العالم وقت 

حدوثها. 
الجيران المختلفون في أعراقهم و جنسياتهم: عندما تنظر حولك يمكنك • 

أن تمّيز بسهولة أن حولك أناس من أقاليم مختلفة و ثقافات مختلفة من 

كل العالم. 

بالتطور المتسارع في تقنية المعلومات و وسائل اإلتصال فإننا نعيش في  	

عالم معولم و أن العالم أصبح مجتمع واحد. 

مقّدمة 2 

هّويتنا في مرحلة العولمة: • 
هل سمعتم عن مصطلح ( المواطن العالمي )؟ • 

هل أنت مهتم بأخبار من دول مختلفة؟ • 

كيف نحن مرتبطون بالعالم؟ • 

العالم المتعولم: العولمة يقصد بها الظاهرة التي فيها تؤثر دول كثيرة في  	

العالم عىل بعضها البعض عىل 

 أصعدة عديدة بما فيها السياسة، اإلقتصاد، اإلجتماع، الثقافة و العلوم. • 
و يتزايد مقدار التداخل بين الدول عبر طرق اإلتصال و المواصالت التي 

تتطور في قفزات متتابعة. يمكن للناس أن يسافروا بالطائرة للجانب اآلخر 

من العالم خالل يوم واحد و يسمعوا األخبار من كل أنحاء العالم لحظة 

وقوعها و في نفس الوقت فإن األمور التابعة لتعميق اإلعتماد المتبادل 
تتزايد. 

الحاجة إىل منظور جديد: إن مرحلة القرية العالمية تدعو لمواطنين  	

عالميين يتجاوز منظورهم حدود الوطن و القومية و يتمّدد إىل المستوى 
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العالمي. و باإلنتباه إىل التحّديات العامة التي تواجهها البشرية و بالعمل 

سويا لمعالجتها، يخدم القرية العالمية و األفراد الذين يعيشون فيها. 

 مقّدمة 3

عصر القرية العالمية • 

األزمة المالية العالمية في العام 2008: إن العالم مترابط إقتصاديا، و ألن • 

التدفق المالي العالمي أصبح أكثر إنفتاحا، فإن اإلزدهار اإلقتصادي في أي 

دولة، و كذلك األزمات اإلقتصادية تترك أثرا كبيرا في إقتصاديات الدول 
األخرى. إّن األزمة المالية العالمية التي بدأت في أمريكا في العام 2008 

أحدثت إنكماش في كل اإلقتصاد العالمي. 

اإلنتشار العالمي لفايروس كوفيد-19: أمراض مثل اإليبوال، سارس و • 

كوفيد-19 أمراض معدية، ظهرت في أقاليم معينة و انتشرت في كل 
العالم. كوفيد-19 بصورة خاصة إنتشر بسرعة و قاد إنتشار أول حالة مؤّكدة 

خالل عام واحد إىل ظهور 60 مليون إصابة مؤّكدة و عدد 1,4 مليون حالة 

وفاة. 

1. ماذا يعني مصطلح مواطن عالمي؟ 

أ. مواطن، تعني شخص في مجتمع ديموقراطي له حقوق سياسية و • 
يشارك بطوعه بفعالية في قرارات السياسة الوطنية. 

ب. مواطن عالمي، تعني شخص و بناء عىل مراعاته للمجتمع يهتم • 
بالمشاكل العالمية المختلفة و يعمل بنشاط إليجاد الحلول لها إلقامة قرية 

عالمية مسالمة. المواطن العالمي ال يرفض اآلخرين بسبب الدين، العرق 

أو القومية. و يهتم باستمرار بمواجهة التحّديات التي تواجه القرية العالمية 
و إيجاد حلول لها. 

ج. المواطنة العالمية تعني أال ينظر اإلنسان لنفسه ببساطة بأنه مواطن • 
في بلد واحد بل كعضو في المجتمع العالمي و يتحمل سلطته و مسئوليته 

كمواطن عالمي. 

نحن نعيش في كوكب معولم و نتأثر بتأثيرات العولمة، لذا فنحن سلفا  	

مواطنون عالميون. 

2. منذ متى بدأ إستعمال مصطلح مواطن عالمي؟ 

فالسفة اإلغريق القدماء: أرسطو طاليس و بعض الفالسفة القدماء أعلنوا • 

أنفسهم كمواطنين عالميين قبل ألفي عام. إنهم يؤمنون بأن الناس يجب 

أن يحسوا باإلنتماء ليس فقط لمدينة معينة أو مجموعة لكن لكل العالم و 

عليهم تطوير قيم سياسية و ثقافية عىل مستوى عالمي. 

ب. في أوائل القرن العشرين: بعد تجربة حربين عالميتين، وصل الناس • 
إىل قناعة بأنه عىل كل أعضاء القرية العالمية أن يتعاونوا من أجل تفادي 

تكرار مثل هذه المأساة، و من ثم أسسوا األمم المتحدة لحماية قيم 
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السالم، الحرية و حقوق اإلنسان.عبر هذه السيرورة بدأ المجتمع العالمي 

في تطوير المواطنة العالمية. 

ج. أواخر القرن العشرين: بتطور اإلتصاالت و المواصالت في قفزات • 
هائلة، أصبح ميسورا لإلنسانية أن تتواصل و تصبح أكثر تقاربا. تبعا لهذه 

الموجة من العولمة إنتشرت فكرة المواطنة العالمية ة تكّونت بوضوح في 

عقول الناس حزمة قيم و مواصفات مالمح المواطنة العالمية. 

حقوق اإلنسان: حقوق اإلنسان هي الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل • 

إنسان. بغض النظر عن العنصر، الدين، العرق، مستوى الثراء، حقوق كل 

شخص يجب أن يتم إحترامها. 

ب. اإلعتماد المتبادل: الناس في كل أقاليم العالم يعتمدون في عالقاتهم • 
عىل بعضهم البعض. نحتاج أن نفهم أن كل األحداث سواء أن كان 

إقتصادية، بيئية، ثقافية، إجتماعية أو سياسية و التي تظهر في كل العالم 

تترك أثرها علينا و أن تصرفاتنا كذلك تؤثر عىل العالم. 

ج. التنّوع: هناك شرط مهم بالنسبة لمجتمعات التنّوع من أجل أن • 
نتعايش بسالم، هو أن نقبل و نحترم الخالف. نحتاج أن نقبل اإلختالفات 

الدينية، العرقية، اإلجتماعية، الخلفية التاريخية و السياسية، اللغة و الثقافة 
و أن نتحاشى النمطية و التعّصب و أن نصبح منفتحين عىل التنّوع. 

د. اإلستدامة: اإلستدامة تعني أن يتحّىل المواطن بنظرة بعيدة المدى و • 
أال يدمر الموارد الطبيعية من أجل النماء لفترة قصيرة. بعبارة أخرى هي 

تعني التنمية أثناء الحفاظ عىل التجانس مع البيئة. 

شاهد مقطع الفيديو عن المواطنة العالمية• 

 https://www.youtube.com/watch?vnhb6sL__mhs 
العطف نحو اآلخرين: • 

 حقوق اإلنسان لدى كل الناس يجب أال يتم إنتهاكها ألسباب العرق، • 
العنصر، الجندر، الصفات اإلقليمية، الدين، المصاعب اإلقتصادية أو ألي 

أسباب أخرى. المواطنة العالمية تقتضي أن نهتم بالمصاعب التي يواجهها 

جيراننا في القرية العالمية الذين تم انتهاك حقوقهم و التعاطف معهم. 
ب. إحترام من يختلف عّنا: المواطنون العالميون يجب أن يحترموا • 

الخالفات بين بعضهم البعض و أن يقبلوا التنّوع الثقافي. 

ج. التفكير النقدي الخالّق: المواطنون العالميون عليهم تحليل السبب و • 
النتيجة للظواهر التي تظهر في القرية العالمية و أن يفّكروا في كيفية إزالة 

السبب و أن يحلوا المشكلة بصورة خالّقة. 

 د. العمل الموّجه: بمجّرد تشخيص المشكلة و إيجاد الحل، فإّن العمل • 
مطلوب. و باستخدام أجهزة اإلتصاالت العالمية المتطّورة يجب عىل 

المواطنين العالميين اإلستماع إىل ما يدور حولهم في العالم، و تكوين 

وجهة نظر ثم البدء في العمل. 

3. ما هي القيم المهمة التي يجب أن يتحّىل بها المواطن العالمي؟ 

4. ما هو السلوك المطلوب من المواطن العالمي؟ شاهد الفيديو عن المواطنة العالمية. 

 (https://www.youtube.com/watch?v=nhb6sL__mhs)
 (https://www.youtube.com/watch?v=nhb6sL__mhs)
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5. في أي موضوع يجب أن يترّكز إهتمام المواطنين العالميين؟ 

أهداف التنمية المستدامة: هناك 17 هدف عام للبشرية يجب إنجازها • 

بحلول عام 2030 و قد تم اإلتفاق عليها في جلسة الجمعية العامة لألمم 

 المتحدة في العام 2015، تحت شعار ” لن نترك أحداً وراءنا ”.
 إن أهداف التنمية المستدامة تقترح اإلتجاه الذي عىل اإلنسانية أن 

تسلكه في خمسة مجاالت هي: هذا الكوكب، األرض التي نعيش فيها، 

ثم سكان هذا الكوكب و هم كل البشرية، اإلزدهار، السالم و الشراكة. إّن 

األهداف ال 17 قد تمت صياغتها من 169 هدف أكثر تحديدا. 

ب. 17 هدف من أجل عالم أفضل: 1. ال فقر. 2. صفر من الجوع. 3. • 
صّحة جّيدة و رفاهية. 4. تعليم نوعي. 5. مساواة بين الرجل و المرأة. 6. 

مياه نقّية و صرف صّحي. 7. طاقة نظيفة و بسعر معقول. 8. عمل الئق 
و نمو إقتصادي. 9. صناعة، إبتكار و بنية تحتية. 10. تقليص الفوارق. 11. 

مدن و مجتمعات مستدامة. 12. إنتاج و إستهالك مسئول. 13. العمل 

في مجال معالجة مشكالت المناخ. 14. اإلهتمام بالحياة تحت الماء و 

الحياة في اليابسة. 16. السالم، العدالة و المؤسسات القويّة. 17. الشراكة 

في األهداف. 

يوجد في العالم 1,3 مليون شخص يعيشون في الفقر التام. الفقر بصورة • 

عامة يعني نقص الممتلكات المادية و المال. العدد الكلي لألشخاص الذين 
يعيشون فقرا حقيقيا ( بمستوى دخل يقل عن 1,25 دوالر في اليوم ) هو 

1,29 بليون نسمة، أي نسبة 22,7 من عدد سكان العالم ( إحصائية البنك 
الدولي للعام 2012 ). إن الفقر المدقع الذي تكون فيه الحياة عىل المحك 

بسبب نقص الطعام أو الظروف المعيشية السيئة، هي مشكلة تحتاج منا 

جميعا أن تتضافر جهودنا لنجد لها الحل. 

عدم المساواة في الثروة: إن ممتلكات أغنى 26 شخص في العالم • 

تساوي ما يملكه 3,8 بليون شخص من ذوي الدخل المتدنّي في العالم ( 

50% من سكان العالم ) حسب إحصائية أوكسفام للعام 2019. خصوصا 
مع تأكيدات أنظمة التجارة الحرة الجديدة فإن الشركات متعددة الجنسيات 
في الدول المتخلّفة و الدول النامية، و عدم المساواة في الثروة يزداد سوًء 

عىل مستوى العالم. 

دور المواطنة العالمية في حل المشكلة: 	
① تعاون تنموي عالمي: كل األنشطة التي تتم من أجل ضمان حياة 

تستحقها اإلنسانية و توفر اإلحتياجات األساسية للحياة و يساعد فيها 

بعضنا البعض لتحقيق حياة أفضل لكل األمم في القرية العالمية 

يمكن أن نسميها التعاون التنموي العالمي. الدول المتطورة تقود 

العمل لتوفير التمويل و البضائع و إزالة الفقر بواسطة المنظمات 

العالمية.

5. في أي األهداف يجب عىل المواطنين العالميين تركيز اهتمامهم؟ ( 1. ال فقر ). 



SUNHAK PEACE PRIZE

5

② التجارة النظيفة المنصفة: التجارة النزيهة هي نوع من التجارة التي 
توفر شروط تجارية أكثر تفضيال ( الدفع ..) للمنتجين في الدول النامية 

لتعزيز إستقاللهم اإلقتصادي و تنميتهم المستدامة. التجارة الحرة 
يمكنها أن تساعد في حماية المنتجين و العمال الفقراء في الدول 

النامية و في ذات الوقت تعالج إنتهاكات حقوق اإلنسان و إستغالل 
العمالة. 

800 مليون شخص جائع: في الوقت الحالي فإن من يعانون من سوء • 
التغذية في كل العالم حوالي 800 مليون شخص ( 10,7% من سكان 

العالم ). إن منظمة األمم المتحدة تهدف إىل إنهاء الفقر و كل أشكال سوء 

التغذية بحلول العام 2030، لكن تحقيق ذلك قد يكون صعبا. 
عدم المساواة في الطعام: هناك ما يكفي من الغذاء في العالم إلطعام • 

الناس، لكن يعاني مئات الماليين من الناس من الجوع بسبب اإلنتاج و 

التوزيع غير المتساوي و ال نأخذ الفقراء في عين اإلعتبار. الفقر و المجاعة 
أيضا هما نتيجة لعدم المساواة السياسية و اإلقتصادية و الهيكلية. لذا فإن 

معالجة مشكلة الجوع و عدم المساواة الغذائية يتطلب مقاربات شمولية 

بين السياق السياسي و اإلقتصادي و الحل يجب إيجاده من منظور 

عالمي. 

 دور المواطنين العالميين في حل القضايا (1) برنامج العون الغذائي  	
العالمي: المنظمات العالمية مثل برنامج الغذاء العالمي، أوكسفام و 

مفوضية غوث الالجئين توفر عون غذائي للناس الذين يعانون من الفقر 

المدقع. (2) تقليل فاقد الطعام و المشاركة في حركة عدم إهدار الموارد 

هي جهود في حياتنا اليومية من أجل القضاء عىل الجوع. 

 

التلّوث البيئي: إن المواد السائلة التي تنتجها دولة ما تنتشر إىل باقي • 

العالم عبر الهواء الجوي و التيارات. الغبار األصفر، الغبار الناعم، زيوت 

السفن و المواد المشّعة هي بعض من نماذج الملّوثات. هذه يمكن أن 

تقود لصراع و نزاعات بين الدول. 
كوارث المناخ: منذ بداية الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، ظل • 

الوقود األحفوري الذي يستخدمه اإلنسان يبعث غازات اإلحتباس الحراري. 
إن زيادة إنبعاث غازات اإلحتباس الحراري في الغالف الجوي نتج عنه أثر 

حراري و ارتفعت درجة حرارة األرض بمعّدل 08, درجة مئوية خالل المائة 

عام الماضية. و نتيجة لذلك انخفض مستوى األنهار الجليدية و ارتفع 
مستوى سطح البحر و عديد من الظواهر الغريبة في الطقس و الكوارث 

الطبيعية أصبحت تهّدد النظام البيئي لكوكب األرض. 

 دور المواطنين العالميين في عالج المشكلة:  	
① دخل المجتمع العالمي في إتفاقية المناخ للتأقلم مع التغّير المناخي و 

5. ما هي المواضيع التي يجب أن تجذب إهتمام المواطن العالمي؟ (2. الفقر الصفري ). 

5. ما هي القضايا التي يجب أن تجذب انتباه المواطن العالمي؟ (3. حماية البيئة )
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تنفيذ بعض األعمال لتقليل إنبعاث غازات اإلحتباس الحراري.
② سياسات الدولة التنفيذية التي تعّزز خفض الغازات المنبعثة و كذلك 

إلعادة ضبط النظام و إعداد القوانين لتتقيد و تلتزم بإتفاقية المناخ.
③. عىل الشركات تطوير منتجات تبعث قدر أقل من غازات اإلحتباس 

الحراري خالل اإلنتاج و التأكيد عىل الممارسات الصديقة للنظام البيئي 

في كل اإلدارات. 

④ عىل األفراد السعي لتخفيف إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري في 
حياتهم اليومية. 

 

الصراعات العالمية: حتى هذا اليوم فإن الصراعات و النزاعات بين الدول، • 

األعراق، اإلثنيات و الثقافة. إّن الصراعات و النزاعات اإلقليمية التي بدأت 

في مكان معّين تمددت عىل شكل حروب بين الدول و حتى بين اإلرهاب 

الذي يمّيز بين الناس و الذي نشر الخوف عالميا. في الوقت الراهن 

فإن النزاعات و اإلحتكاك قد إزداد بسبب األصولية الدينية أو القومية 

المتطّرفة. الحرب بين الفلسطينيين و اإلسرائيليين و الحرب األهلية 

السورية تؤثر عىل الدول المجاورة في المنطقة. 

أزمة الالجئين: هناك 79,5 مليون نازح قسري في كل العالم بنهاية عام • 
2019 ( حسب المفوضية العالمية لالجئين التابعة لألمم المتحدة، هذا 

يشّكل 1% من سّكان العالم، 26 مليون منهم عبارة عن الجئين، مصطلح 

الجئين يعني أؤلئك الذين تركوا أوطانهم هربا من الحروب، اإلضطهاد 

و سالمتهم التي هّددتها الصراعات العالمية و من ثم هربوا لدول أخرى. 
و ألن الصراعات في أفريقيا و الشرق األوسط قد إزدادت في القرن 

العشرين فإن أعداد الالجئين قد تزايدت بصورة إنفجارية، و كثيرون لقوا 

حتفهم أثناء عبورهم الحدود. في كثير من الدول هناك وجهات نظر 

متباينة في ما يتعلق بأمر قبول الالجئين، قادت بدورها ألزمة في كيف 
نتعامل مع تدّفق الالجئين. 

دور المواطن العالمي في حل مشكلة الالجئين: 	
① توسيع القوانين و النظم لتحترم التنّوع الثقافي بأن تصبح جماعات 

عرقية متعددة عاشت في دولٍة ما استخدمت و حددت لغات محددة 
باعتبارها اللغات الوطنية الرسمية، ثم ضمنت حرية األديان بالقانون و 

أّكدت عىل احترام األديان المختلفة. 

② منظمات عالمية مثل منظمة األمم المتحدة التي تعمل لتتوسط في 
النزاعات الدولية لتساعد الضحايا. مثل هذه المنظمات تعمل لحل 

النزاعات العالمية و إيواء الالجئين الهاربين من إقليم الصراع وعقاب 

الدول و المنظمات التي تهدد السالم.

5. ما هي المواضيع التي يجب أن تكون محل إهتمام المواطن العالمي؟ ( 4. النزاعات و الالجئين )
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الشهادة: ( فتح عيوننا ). تطوير المواطنة العالمية تبدأ بأن نفتح عيوننا عىل • 

ما يحدث حولنا في العالم. الخطوة األوىل هي أن نتعّرف عىل المشكلة 
كامٍر يهّمنا شخصيا و أال نقف منها موقف المتفّرج. 

الدراسة ( فتح عقولنا ). مجّرد أن نرى مشاكل العالم، يصبح من الطبيعي • 

أننا نريد أن ندرس هذه المشاكل أكثر. و الخطوة الثانية هي أن نحصل عىل 
معرفة عن المشكلة محل اإلهتمام و أن نبحث عن الحل. 

الربط و إقامة عالقات: الخطوة الثالثة هي أن نقيم عالقة مبنية عىل • 

ترابط كل البشرية عىل وجه األرض. المواطنون العالميون يجب أن يكونوا 

قادرين عىل بناء عالقات حتى مع من نسميهم األعداء. 

الشراكة الجغرافية ( العمل مع بعض ): المواطنون العالميون يحتاجون • 

لتحليل السبب و النتيجة للمشكلة و أن يفّكروا في كيفية إزالة السبب 

لحل المشكلة بصورة جذرية و التصّرف بناء عىل ذلك. 

تطبيق هذه القدرات األربعة عىل أزمة الالجئين: اإلهتمام بقضية  	

الالجئين ⇦ ثم ندرس عن أزمة الالجئين ⇦ التعاطف مع التحديات التي 

يواجهها الالجئون ثم إيجاد عالقة معهم ⇦ ثم اإلشتراك في أنشطة لدعم 

الالجئين. 

ماذا نعني بمنظمة عالمية؟ لقد أصبحت األرض مجتمع عالمي و في • 
وسط كل هذا التفاعل، ظهرت مشاكل كثيرة. المنظمة العالمية هي 

المنظمة التي تواجه المشاكل بناء عىل تعاون عالمي متعدد األطراف.

①. المنظمات العالمية لها سلطة مستقلة منفصلة عن الدول المنفردة و 
بذلت جهد عىل المستوى السياسي في كل العالم.

② المنظمات العالمية توفر منتدى لممثلين من كل دولة ليجتمعوا مع 
بعض و يتناقشوا و يتباحثوا في شئون عالمية محددة. 

األمم المتحدة: األمم المتحدة تأسست كتحالف لألمم لمنع وقوع حرب • 

عالمية أخرى و صيانة السالم بعد الحرب العالمية الثانية. لقد تم تأسيسها 

إليجاد حلول عامة لألهداف اإلنتقالية، و تعمل بصورة واسعة في أنشطة 

حفظ السالم، خفض و نزع السالح و التعاون الدولي. 

برنامج الغذاء العالمي: إنها وكالة العون اإلنساني األكبر في العالم التي • 

تحارب الجوع في كل األرض و هي منظمة تابعة لألمم المتحدة تقوم 

بتوصيل األغذية للمناطق النائية التي تكون فيها المواصالت الخاصة 

صعبة، و هي تساهم بصورة عظيمة في أن يتم استخدام الجوع كسالح في 
الحروب و النزاعات. 

منظمة الصحة العالمية: إنها منظمة متخصصة من منظمات األمم • 

المتحدة تم تأسيسها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل التعاون 

الدولي في مجال الصحة و الصرف الصحي بهدف أن تصل كل البشرية 

6. القّدرات األربعة التي تبني المواطنة العالمية: ( المصدر المواطنون العالميون بواسطة مارك 
قيرزون )

7. المنظمات العالمية التي تعمل عىل قاعدة المواطنة العالمية: 
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ألعىل مستوى من الصحة الجسدية و العقلية. إن منظمة الصحة العالمية 

تلعب دور محطة حجر صحي مركزية توفر وسائل البحث و معايير الرعاية 

ضد األمراض المعدية و األوبئة. 

8. أشخاص لعبوا أعىل دور من المواطنة العالمية: 

جينو أسترادا ( الميالد 1948): جراح إيطالي أنقذ ضحايا الحروب في • 
مناطق النزاعات حول العالم و حصل عىل جائزة صنهاك للسالم في العام 

2017. مؤمنا بحق كل شخص في العالم في العالج بغض النظر عن حالته 
الماديّة، أسس الدكتور استرادا في العام 1994 منظمة طواريء و هي 

منظمة عالمية لطب الطواريء إلنقاذ حياة المرضى في مناطق النزاعات. 

( تقوم منظمة طواريء بتشغيل أكثر من 60 وحدة عالج طواريء في 
أكثر من 16 دولة و قد أنقذ حياة حوالي 8 مليون شخص. و بإيمانه بأنه 

حتى أكثر الناس فقرا في العالم من حقهم أن يتلقوا أفضل فرص العالج 

المتوفرة فإن هناك مشروع تحت التشييد لبناء أفضل مركز لجراحة 

القلب في العالم و مركز عالج متخصص في وسط الصحراء األفريقية. 

قال الدكتور استرادا ”أن حقوق اإلنسان تعني أن كل البشر األحياء لديهم 

حقوق متساوية“ ال يمكن تقسيم الناس إىل مجموعات أ ، ب و ج عىل 

حسب الثروة التي يملكها الشخص. 

بان كي مون ( الميالد 1944): األمين العام رقم 8 لمنظمة األمم المتحدة • 

و الحائز عىل جائزة صنهاك للسالم للعام 2020. أثناء عمله كأمين عام 
لألمم المتحدة عىل مدى 10 سنوات قاد السيد بان كي مون خطة التنمية 

المستدامة و التجاوب مع أزمة التغّير المناخي. ناشد الشباب حول كل 

العالم أن يتحملوا المسئولية و السلطة كمواطنين عالميين متجاوزين 

 أقطارهم.
 لقد قال:“ من بين سكان العالم البالغ عددهم 7,6 مليار نسمة، هناك 

باليين منهم مهمشين و مبعدين و بدون عمل و بدون أمل. لو أننا عملنا 

جميعا بحماس كمواطنين عالميين فإنه يمكننا مساعدتهم. 

9. المواطنة العالمية و كوفيد-19 

كوفيد-19 و التغيرات في الحياة اليومية للمواطنين العالميين: اإلنتشار • 

العالمي الذي ال مثيل له لألمراض المعدية، أحدث إضطرابا في كل العالم. 

و قد أعلنت منظمة الصحة العالمية بصورة رسمية في 11 مارس 2020 
أن كوفيد-19 حالة وبائية. 

نفور مرعب أكثر من الفايروس: لقد تسبب كوفيد-19 في زيادة الكراهية، • 
التفرقة المتفردة و الغير مشروطة تجاه الصين و التي ظهرت فيها أول 
حالة مؤّكدة للمرض، و كذلك نحو الصينيين و اآلسيويين. هذا السلوك 

الحصري سيترك فقط أثر سالب في عالج الجائحة و الذي يتطلب تعاون 

عالمي. 

التضامن و التعاون: كوفيد-19 ال يمكن أن ننتصر عليها إن إكتفينا • 
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بالعمل عىل المستوى الوطني فقط. لكي نتغلب عىل أي وباء نحتاج إىل 

تضامن عالمي و تعاون دولي لتطوير األمصال و العقاقير و العالج. و كذلك 

أيضا مشاركة المعرفة و اإلرشادات الفّعالة للحجر الصحي. كما يجب أن 

تتم مالحظة أن كثير من الناس الذين عانوا من الجوع، العنف، الصراع و 

الفقر قبل بداية الجائحة كانوا هم من تأثروا بصورة قاسية و يحتاجون لقدر 
أكبر من اإلهتمام و الجهود لتوفير المساعدة لهم. 


